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ا  فى نهاية هذه الوحدة يصبح التلميذ قادرً
على أن:

باستخدام  األجسام  بعض  أوزان   يُعيِّن 

الميزان الزنبركى.

 يُقارَن الكتلة والوزن.

ا�هداف

والحركة القوى 

ة، عند  الكتلة والوزن مصطلحان تسمعهما كثيًرا فى حياتك اليوميَّ
البيع وعند الشراء، فما هى الكتلة؟ وما هو الوزن؟ وكيف يمكن قياس 
كل منهما؟ وما الفرق بين الكتلِة والوزن؟ وهل يمكن أن ينعدَم الوزن؟ 
وكيف يمكن أْن َيحدث ذلك؟ .... وغير ذلك من األسئلة التى سنحاول 

اإلجابة عنها فى هذه الوحدة.

الكتلة والوزن م�سطلحان ت�سمعهما كثرياً فى حياتك اليومية ، عند 

البيع وعند ال�سراء ، فما هى الكتلة؟ وماهو الوزن؟ وهل ميكن قيا�س 

كل منهما؟ وما الفرق بني الكتلة والوزن؟ وهل ميكن اأن ينعدم الوزن؟ 

وكيف ميكن اأن يحدث ذلك؟... وغري ذلك من الأ�سئلة التى �سنحاول 

الإجابة عنها فى هذه الوحدة.



1 الدرس ا�ول

الكتلة 
والوزن

1
ماذا ترى فى هذه الصورة؟ ✧ 

سجِّل مالحظاتك. ✧ 

ناقش زمالءك ومعلمك. ✧ 

ة
د

وح
ال

ماذا ترى فى هذة ال�صورة؟

ل مالحظاتك. �صجَّ

ناق�ش زمالئك ومعلمك.
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والوزن الكتلة 
1-1

الدرس األول

الكتلة.  

الوزن.  

ا  قادرً الدرس تصبح   نهاية هذا  فى 
على أن:

األجسام  بعض  أوزان  تعين   
باستخداِم الميزان الزنبركى.

تقارن بين الكتلِة والوزن.  

مفاهيم أساسية

نواتج التعلم

الخلُط بين الكتلِة والوزن من أكثر األخطاِء الشائعة فى 
ق بتباُدل البضائع، هذا  ة، خاصة فيما يتعلَّ الحياة اليوميَّ
ألن داللة المصطلحين أصبحْت واحدًة بشكٍل أو بآخر 
فى اللغِة المتداولة بين الناس وحتى التفسير العلمى 
غير الدقيق ال ُيساعد على فْهم االختالف الحقيقى بين 

الكتلِة والوزن.

 ≈aÉ°üdG ¿RƒdG
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هل العبارة المكتوبة على عبوة 
الدقيق صحيحة؟ ولماذا؟
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شكل (١ - ١): عبوة دقيق.

ال�سائعة فى  الأخطاِء  اأكرث  وال��وزن من  الكتلة  اخللْط بني 

ية ، خا�سة فيما يتعلَّق بتباُدل الب�سائع ، هذا  احلياة اليومَّ

باآخر فى  اأو  ب�سكٍل  واح��دًة  اأ�سبحْت  امل�سطلحني  لأن دللة 

غري  العلمى  التف�سري  وح��ت��ى  النا�س  ب��ني  امل��ت��داول��ة  اللغة 

الدقيق ل ُي�ساعد على فْهم الختالف احلقيقى بني الكتلة

والوزن.



مطابع روز اليو�سف





مطابع روز اليو�سفمطابع روز اليو�سف





مطابع روز اليو�سف



الكتلة والوزن
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اكتشف تأثير زيادة الكتلة على الوزن
نشــاط

ميزان ذو كفتين، ميزان زنبركى، عدة أجسام مختلفة فى الكتلة. û  ماذا تحتاج؟

 ûماذا تفعل؟

 ≥عيِّن كتلة الجسم األول باستخدام ميزاِن ذى كفتين.

 ≥عيِّن وْزن الجسم األول باستخداِم الميزان الزنبركى.

ر الخطوتين السابقتين مع باقى األجسام.  ≥كرِّ

ن النتائج التى َتحُصل عليها فى الجدول الموجود بكتاب األنشطة.  ≥دوِّ

 ûنفترض أنك حُصلت على النتائج التالية من النشاط السابق:

 ٥  ٤  ٣  ٢  ١ كتلة الجسم بالكيلوجرام

 ٥٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠ وزن الجسم بالنيوتن

ما وزن جسم كتلته
١ كيلوجرام؟

من النشاط السابق نستنتج أن: ◊
وْزن الجسم على سطح األرض يزداد بزيادة كتلته، وذلك وْفق العالقة  ó 

التالية:

الوزن بالنيوتن= الكتلة بالكيلو جرام × ١٠
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ا  فى نهاية هذه الوحدة يُصبح التلميذ قادرً
على أن:

 يُجرى تجارب بَسيطة لتحديد بعض المواد 
جيدة التوصيل ورديئة التوصيل للحرارة.

درجات  اختالف  ح  توضِّ تجارب   يُجرى 
توصيل المعادن المختلفة للحرارة.

لة ورديئة   يُحدد استخدامات المواد الموصِّ
التوِصيل للحرارة.

الترمومتر الطبى والمئوى من   يُقارن بين 
حيث االستخدام والتركيب.

ا�هداف

≤ 

الحرارية الطاقة 

تستخدم الحرارة فى حياتنا اليومية فى مجاالت متعددة وتنتقل 
الحرارة من جسم آلخر مختلفين فى درجة الحرارة. وهناك بعض 
المواد جيدة التوصيل للحرارة وأخرى رديئة التوصيل، لذا نتناول 
فى هذه الوحدة أمثلة على المواد جيدة التوصيل ورديئة التوصيل 
الترمومترات  أنواع  للحرارة واستخداماتهما المختلفة وكذلك 

المستخدمة فى قياس درجة الحرارة.

ت�ستخدم احلرارة فى حياتنا اليومية فى جمالت متعددة وتنتقل 

احلرارة من ج�سم لأخر يختلف عنه فى درجة احلرارة . وهناك بع�س 

لذا  للحرارة.  التو�سيل  رديئة  واأخرى  للحرارة  التو�سيل  جيدة  املواد 

اأمثلة على املواد جيدة التو�سيل  واملواد رديئة  نتناول فى هذه الوحدة 

اأنواع الرتمومرتات  املختلفة وكذلك  وا�ستخداماتها  التو�سيل للحرارة 

امل�ستخدمة فى قيا�س درجة احلرارة.



1 الدرس ا�ول

توصيل 
الحرارة

2 الثانى الدرس 

قياس درجة 
الحرارة

≤ 

2
ماذا ترى فى هذه الصورة؟ ✧ 

سجِّل مالحظاتك. ✧ 

ناقش زمالءك ومعلمك. ✧ 

ة
د

وح
ال
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ل مالحظاتك. �صجَّ

ناق�ش زمالئك ومعلمك.



1-2
الدرس األول

الحرارة.  

درجة الحرارة.  

المواد جيدة التوصيل للحرارة.  

المواد رديئة التوصيل للحرارة.  

ا  قادرً تصبح  الدرس  هذا  نهاية  فى 
على أن:

تجرى تجارب بسيطة لتحديد   
التوِصيل  جيدة  المواد  بعض 

ورديئة التوِصيل للحرارة.

ح اختالف  تجرى تجارب توضِّ  
درجة توصيل المعادن المختلفة 

للحرارة.

تحدد استخدامات المواد الموصلة   
ورديئة التوصيل للحرارة.

مفاهيم أساسية

الطاقات نواتج التعلم أنواع  أهم  من  الحرارة  ُتعد 
ة، حيث  المستخدمة فى حياتنا اليوميَّ
ى،  َنستخدمها فى المنزل فى مجاالٍت شتَّ
فى تْدفئة المنزل وطْبخ الطعام وَتْسخين 

الماء وَتْجفيف المالبس بعد غسلها.

فى  الحرارة  استخداِم  مجاالت  أما 
الصناعِة فتكاد ال تحصى، حيث َنستخدم 
االغذية  الحرارة فى صناعة وتحضير 

والزجاج والورق والمنسوجات وغيرها.

ماذا تعرف عن 
الحرارة؟ 
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شكل (٢ - ١): صور متنوعة الستخدامات الحرارة. 

الحرارة توصيل 

الطاقات  اأن������واع  اأه�����م  م���ن  ُت���ع���د احل������رارة 

��ة، حيث  امل�����س��ت��خ��دم��ة ف���ى ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��يَّ

 ، �ستَّى  جم��الت  فى  املنزل  فى  ن�ستخدمها 

وَت�ْسخني  الطعام  وطهى  املنزل  تْدفئة  فى 

فيف املالب�س بعد غ�سلها. املاء وَتْ

اأما جمالت ا�ستخدام احلرارة فى ال�سناعة 

فتكاد ل حت�سى ، حيث َن�ستخدم احلرارة فى 

�سناعة وحت�سري الأغذية والزجاج والورق 

واملن�سوجات وغريها.

لتحديد  ب�صيطة  جت��ارب  جت��رى 

التو�صيل  ج��ي��دة  امل����واد  ب��ع�����ش 

واملواد ردئية التو�صيل للحرارة.

اختالف  ح  تو�صِّ جت��ارب  جت��رى 

املختلفة  امل��ع��ادن  تو�صيل  درج��ة 

للحرارة.

حتديد ا�صتخدامات املواد املو�صلة 

ورديئة التو�صيل للحرارة.
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15الوحدة الثانية - الدرس األول

 ◊من النشاط السابق نتوصل إلى أن:
للحرارة،  المختلفة تختلف فى درجة توصيلها  المعادن  ó 
ل الحرارة أسرع من األلومنيوم   حيث نجد أن النحاس يوصِّ

والحديد.

خالل  الحرارة  سريان   نتيجة 
وتزداد  تتمدد  فإنها  المعادن 
فى الحجم، لذلك تترك مسافات 
محسوبة بين قضبان القطارات 
حتى ال يحدث لها التواء عندما 
وقوع  إلى  يؤدِّى  مما  د  تتمدَّ

حوادث للقطارات.

قضايا حياتية

1-2

والمواد  لة  الموصِّ المواد  استخدامات 
رديئة التوصيل للحرارة:

لب المقاوم للصدأ فى صناعة  1 ُيستخدم األلومنيوم والصُّ
الغالَّيات  صناعة  فى  وكذلك  والقدور،  الطهى  أوانى 

المستخَدمة فى المناِزل والمصانع.

ُيستخدم البالستيك والخشُب فى صناعة مقابض أوانى   2
المستخَدمة  واألدوات  والغالَّيات  والقدور  الطهى 

فى عملية َتحضير وغْرف الطعام، وكذلك ُيستخدم 

البالستيك فى صناعة مقبض المكواة الكهربية.

ُتستخدم األغطيُة الثقيلة والمالبس الصوفية الثقيلة فى   3
فصل الشتاء للمحافظِة على حرارة الجسم وعدم الشعوِر 

بالبرودة.

مطابع روز اليو�سف
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 الترمومتر.

 الترمومتر الطبى.

 الترمومتر المئوى.

ا  قادرً تصبح  الدرس  هذا  نهاية  فى 
على أن:

الطبى  الترمومتر  بين  تقارن   
والمئوى من حيث االستخدام.

فى  الترمومترات  أهمية  تقدر   
حياتنا اليومية.

مفاهيم أساسية

األشياء  ُيعد من  الحرارة  درجة  قياس  إنَّ 
ة فى حياتنا اليومية، حيث إنه من  المهمَّ
درجة  ف  نتعرَّ الحرارة  درجة  قياس  خالل 
ر على أنشطتنا الحياتية،  حرارة الجو التى تؤثِّ
ف  ف درجِة حرارة أجسامنا للتعرُّ وكذلك نتعرَّ
على حالتنا الصحية، ومعرفة درجة الحرارة 
ا فى بعض الصناعات الغذائية  ة جّدً مهمَّ
ولكن  نة،  درجة حرارة معيَّ ب  تتطلَّ والتى 

ف كون  ُيمكننا تعرُّ هل 
بارد  الجسم ساخن أم 
من خالل اللمس فقط 
ر دقيق  أم يلزمنا مؤشِّ
يساعدنا فى تعرف درجة 

ة. الحرارة بدقَّ

ما أهمية تحديد قيمة 
درجة الحرارة؟

2-2
قياس درجة الحرارة

الدرس الثانى

نواتج التعلم

استخدام   :(٢ - ٤) شكل 
الحرارة فى إعداد الطعام.

اإنَّ قيا�س درجة احلرارة ُيعد من الأ�سياء 

ة فى حياتنا اليومية ، حيث اإنه من  املهمَّ

ف درجة  خالل قيا�س درجة احلرارة نتعرَّ

اأن�سطتنا  على  ��ر  ت��وؤثِّ ال��ت��ى  اجل��و  ح���رارة 

حرارة  درج��ة  ف  نتعرَّ وكذلك   ، احلياتية 

ف ح��ال��ت��ن��ا ال�����س��ح��ي��ة ،  اأج�����س��ام��ن��ا ل��ت��ع��رُّ

ا فى  ة ج��دَّ ومعرفة درج��ة احل���رارة مهمَّ

بع�س ال�سناعات الغذائية والتى تتطلَّب 

مُيكننا  ه��ل  ولكن   ، ح���رارة معيَّنة  درج��ة 

اجل�سم  ك������ون  ف  ت�����ع�����رُّ

�ساخن اأم بارد من خالل 

يلزمنا  اأم  فقط  اللم�س 

ي�ساعدنا  دق��ي��ق  ��ر  م��وؤ���سِّ

فى تعرف درجة احلرارة 

ة. بدقَّ
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أنواع الترمومترات:
يوجد نوعان من الترمومترات:

 ûالترمومتر الطبى.

 ûالترمومتر المئوى.

1 الترمومتر الطبى

تركيب الترمومتر الطبى:

 ûيتركب الترمومتر الطبى من:

 ≥أنبوبة زجاجيَّة شفافٍة، يوجد بها أنبوبة شْعرية مْغلقة من أحد 

طرفيها.

ع به   ≥الطرف اآلخر من األنبوبة الشْعرية يتَّصل بمستودٍع يتجمَّ

الزئبق.

 ≥يوجد فوق مستودع الزئبق اختناٌق فى األنبوبة الشْعرية يْمنع 

رجوع الزئبق بسرعٍة إلى المستودِع حتى نتمكَّن من تسجيل القراءة 

بسهولة.

تدريج الترمومتر يبدأ من درجة حرارة ٣٥ درجة سيليزية إلى ٤٢ ≥ 

درجة سيليزية، وكل درجة مقسمة إلى عشرة أجزاء.

الترمومترات  بعض  يوجد   
الرقمية الحديثة، والتى تظهر 
رقميًّا  الجسم  حرارة  درجة 
لقياس درجة  تُستخدم  والتى 

الحرارة عند األطفال خاصة.

تطبيقات تكنولوجية

حرارة  درجة  أن  تعلم  هل   
هى  صحيًّا  السليم  االنسان 
٣٧ درجة سيليزية؟ وقد تزيد 
قليالً أو تقل فى حالة التعرض 

للمرض.

معلومة إثرائية

شكل (٢ - ٧): الترمومتر 
الطبى.

اختناق فى األنبوبة الشعريةأنبوبة زجاجية سميكة

مستودع زجاجى يحتوى 
على الزئبق

أنبوبة شعرية

شكل (٢ - ٨):تركيب الترمومتر الطبى.

قياس درجة احلرارة
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2-2

 ◊من النشاط السابق نتوصل إلى أن:
المواد  الترمومتر المئوى ُيستخدم فى قياس درجة حرارة  ó 

السائلة.

 عند تسجيل درجة الحرارة البد 
بشكل  الترمومتر  وضع  من 
النظر  رأسى وأن يكون اتجاه 

عموديًّا على الترمومتر.

انتبه

بهذا  المئوى  الترمومتر  سمى   
المسافة  تقسيم  بسبب  االسم 
بين درجة انصهار الثلج ودرجة 

غليان الماء إلى ١٠٠ قسم.

معلومة إثرائية

الوحدة الثانية - الدرس الثانى

 تحتوى بعض الترمومترات 

لدرجات  تدريجين  على 

الحرارة، أحدهما يعبِّر عن 

بالتدريج  الحرارة  درجات 

السيليزى واآلخر يعبِّر عن 

درجات الحرارة عن طريق 

تدريج آخر وهو الفهرنهايت، 

ونجد أن درجة حرارة صفر 

سيليزية تقابل درجة حرارة ٣٢ ٥ فهرنهايت، بينما درجة حرارة 

١٠٠ ٥ سيليزية تقابل ٢١٢ ٥ فهرنهايت.

معلومة إثرائية

مطابع روز اليو�سف



ا  التلميذ قادرً فى نهاية هذه الوحدة يصبح 
على أن:

 يتذكر الغازات المكونة للهواء الجوى ونسبة 
وجودها.

 يتعرف خصائص غاز األكسجين.

 يحدد أهمية واستخدامات غاز األكسجين.

ح خصائص غاز ثانى   يجرى تجارب توضِّ
أكسيد الكربون.

 يحدد أهمية استخدامات غاز ثانى أكسيد 
الكربون.

 يتعرف خصائص غاز النيتروجين.

 يحدد أهمية واستخدامات غاز النيتروجين.

ا�هداف

مكونات الغالف الجوى

يتكون غالف األرض الجوى من خليِط من غازات ُتحيط بالكرة األرضية، يمثل 
النيتروجين نسبة ٧٨٪ من مجموع أحجام هذه الغازات، ويكون  غاز 
األكسجين ٢١٪ من الحجم. أما الجزء الباقى ١٪ يتألف من بخار الماء وثانى 
الكربون وغازات أخرى مثل األرجون والنيون والهيليوم وغيرها.  أكسيد 
ف أثناء دراستك لهذه الوحدة على خصائص واستخدامات وأهمية  وسوف تتعرَّ
الغازات التى تكون معظم مكونات الهواء الجوى وهى األكسجين وغاز ثانى 

أكسيد الكربون وغاز النيتروجين وأهمية كلٍّ منها فى الطبيعة.

الأر�ضية، ميثل  بالكرة  يط  الغالف اجلوى  من خليط من غازات تحُ يتكون 

غاز النيرتوجني ن�ضبة 78٪ من جمموع اأحجام هذه الغازات ، ويكون غاز الأك�ضجني 

اأك�ضيد  ثانى  وغاز  املاء  بخار  من  يتاألف  الباقى٪1  اجلزء  اأما  احلجم.  من   ٪21

الكربون وغازات اأخرى مثل الأرجون و النيون و الهيليوم وغريها. و�ضوف تتعرف 

تكون  التى  الغازات  اأهمية  و  وا�ضتخدامات  خ�ضائ�ص  الوحدة  لهذه  درا�ضتك  اأثناء 

معظم مكونات الهواء اجلوى وهى غاز الأك�ضجني وغاز ثانى اأك�ضيد الكربون وغاز 

النيرتوجني واأهمية كل منها فى الطبيعة
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األكسجين غاز 

الغالف الجوى.  

األكسجين.  

ا  قادرً تصبح  الدرس  هذا  نهاية  فى 
على أن:

للهواء  نة  المكوِّ الغازات  تذكر   
الجوى ونسبة وجودها.

تتعرف خصائص غاز األكسجين.  

تحدد أهمية واستخدامات غاز   
األكسجين.

مفاهيم أساسية

النباتات الخضراء المصدر األساسى  تعد 
لغاز األكسجين فى الهواء الجوى، حيث 
يتصاعد أثناء عملية البناء الضوئى ليعوض 
فى  الجوى  الهواء  أكسجين  استهالك 
عمليات التنفس واالحتراق. ولذلك يجب 
الحفاظ على الكساِء الخضرى على سطح 

األرض.

ما مصادر غاز األكسجين فى 
الغالف الجوى؟

نواتج التعلم

شكل (٣ - ١): النباتات الخضراء مصدر 
أساسى لغاز األكسجين.

الأ�ضا�ضى  امل�ضدر  اخل�ضراء  النباتات  تعد 

، حيث  اجل��وى  الهواء  فى  الأك�ضجني  لغاز 

ال�ضوئى  ال��ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ة  اأث���ن���اء  ي��ت�����ض��اع��د 

ليعو�ص ا�ضتهالك اأك�ضجني الهواء اجلوى 

ولذلك   . والح��رتاق  التنف�ص  فى عمليات 

يجب احلفاظ على الك�ضاء اخل�ضرى على 

�ضطح الأر�ص.
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تواجد غاز ثانى اأك�ضيد الكربون فى الهواء 

الكائنات  جلميع  منافع  عنه  ينتج  اجل��وى 

البناء  �ضروط عملية  اأحد  اإنه  احلية حيث 

ال�ضوئى التى تقوم بها النباتات اخل�ضراء 

وتكون من خاللها املادة الغذائية للكائنات 

احلية ومن ناحية اأخ��رى ف��اإن زي��ادة ن�ضبة 

غاز ثانى اأك�ضيد الكربون فى الهواء اجلوى 

ين�ضاأ عنها اختناق الكائنات احلية وظاهرة 

ارتفاع  ت�ضبب  ال��ت��ى  احل����رارى  الح��ت��ب��ا���ص 

درجة حرارة الأر�ص.
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غاز النيتروجني
غاز  �ضكل  على  الطبيعة  ف��ى  ي��وج��د 

ويرمز له ب� N2 لأن جزئ النيرتوجني 

يتكون من ذرتني نيرتوجني.

اأي�ضا  ال���ن���ي���رتوج���ني  غ�����از  و����ض���م���ى 

ب��الآزوت ومعناها عدمي احلياة لأنه 

ل ي�ضاعد على الأ�ضتعال .

والطعم  ال����ل����ون  ع�����دمي  غ�����از  وه�����و 

 ، املاء  الذوبان فى  والرائحة و�ضعب 

املركبات  جلميع  اأ�ضا�ضى  مكون  وه��و 

الربوتينية.
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ا  فى نهاية هذه الوحدة يصبح التلميذ قادرً
على أن:

الجهاز  أعضاء  ووظائف  تركيب   يتعرف 
العصبى فى جسم اإلنسان.

 يفسر حدوث رد الفعل المنعكس.

 يتعرف أهمية الجهاز العصبى فى جسم 
اإلنسان وُطرق المحافظة عليه.

 يتعرف تركيب الجهاز الحركى فى جسم 
اإلنسان.

فى  والمفاصل  العضالت  أهمية   يوضح 
الحركة.

الجهاز  على  المحافظة  ُطرق   يتعرف 
الحركى.

ا�هداف

فى  والوظيفة  التركيب 
الحية الكائنات 

َتتناول هذه الوحدة تركيب ووظيفة كل من الجهاز العصبى، 
ُطرق  أيًضا  الوحدة  وتتناول  الحركى فى جسمك.  والجهاز 

المحافظة على كل منهما وأهمية ذلك على صحتك.

تتناول  هذه الوحدة تركيب ووظيفة كل من اجلهاز الع�صبى 

ا ُطرق  ، واجلهاز احلركى فى ج�صمك. وتتناول الوحدة اأي�صً

املحافظة على كل منهما و اأهمية ذلك على �صحتك.



1 الدرس ا�ول

العصبى  الجهاز 
فى اإلنسان

2 الثانى الدرس 

الحركى  الجهاز 
فى اإلنسان

4
ماذا ترى فى هذه الصورة؟ ✧ 

سجِّل مالحظاتك. ✧ 

ناقش زمالءك ومعلمك. ✧ 

ة
د

وح
ال

ماذا ترى فى هذة ال�صورة؟

ل مالحظاتك. �صجَّ

ناق�ش زمالئك ومعلمك.



44

1-4
الدرس األول

الصف السادس االبتدائى - الفصل الدراسى األول

الجهاز العصبى فى اإلنسان

 المخ.

 الحبل الشوكى.

 رد الفعل المنعكس.

ا  قادرً تصبح  الدرس  هذا  نهاية  فى 
على أن:

 تتعرف تركيب ووظائف 
أعضاء الجهاز العصبى فى 

جسم اإلنسان.

 تفسر حدوث رد الفعل 
المنعكس.

 تتعرف أهمية الجهاز العصبى 
فى جسم اإلنسان وطرق 

المحافظة عليه.

مفاهيم أساسية

االتصال  جهاز  عن  عبارة  العصبى  جهازك 
والحبل  المخ،  من  يتكون  وهو  والتحكم 
الجهاز  وهذا  األعصاب.  وماليين  الشوكى، 
المهم يستقبل المعلومات من بيئتك ومن 
المعلومات  هذه  ويفسر  جسمك،  داخل 

ويجعل الجسم يستجيب لها.

فجهازك العصبى يجعلك تعرف ما إذا كان 
ا، أو خشًنا  شيء ما ساخًنا أو بارًدا، أو حلًوا أو مّرً

أو أملًسا. أنه يضبط حركاتك ويحميك من 
األذى ويجعلك تشعر باأللم، ويجعلك 
أيضا تحل المشكالت وتتعلم الموسيقى.

العصبى  الجهاز  يقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بضبط االستجابات التى تلزم العواطف، فهو 
يجعلك سعيدا أو حزينا، غضبانا أو هادئا. 
وهو أيًضا يشرف على الوظائف المتعددة التى 
يقوم بها جسم اإلنسان، كالحركة، والحصول 
على الغذاء، والهضم، والتنفس، والتفكير، 

وغيرها، فينسقها، وينظمها.

نواتج التعلم

اقرأ مقدمة الدرس والحظ 
المفاهيم الجديدة، سجلها 

بورقة خارجية، تناقش فيها مع 
زمالئك. 

المخ

الحبل 
الشوكى

أعصاب

شكل (٤ - ١): الجهاز 
العصبى فى اإلنسان.

االت�صال  جهاز  ع��ن  ع��ب��ارة  الع�صبى  ج��ه��ازك 

، واحلبل  امل����خ  ي��ت��ك��ون م���ن  وال��ت��ح��ك��م وه����و 

ال�صوكى ، وماليني االأع�صاب . وهذا اجلهاز 

املهم ي�صتقبل املعلومات من بيتك ومن داخل 

امل��ع��ل��وم��ات ويجعل  ج�����ص��م��ك ، وي��ف�����ص��ر ه���ذه 

اجل�صم ي�صتجيب لها.

كان  اإذا  ما  تعرف  الع�صبى يجعلك  فجهازك 

�صئ ما �صاخناً اأو بارداً ، اأو حلواً اأو مراً ، اأو خ�صناً 

اأو اأمل�صاً . اأنه ي�صبط حركاتك ويحميك من 

ويجعلك   ، ب��االأمل  ت�صعر  ويجعلك  االأذى 

اأي�صا حتل امل�صكالت وتتعلم املو�صيقى.

باالإ�صافة اإىل ذلك ، يقوم اجلهاز الع�صبى 

ب�صبط اال�صتجابات التى تلزم العواطف، 

اأو  غ�صبانا   ، حزيناً  اأو  �صعيداً  يجعلك  فهو 

ي�����ص��رف ع��ل��ى الوظائف  اأي�����ص��اً  ه��ادئ��ا . وه���و 

امل���ت���ع���ددة ال��ت��ى ي��ق��وم ب��ه��ا ج�����ص��م االإن�������ص���ان ، 

كاحلركة ، واحل�صول على الغذاء ، واله�صم 

، والتنف�س ، والتفكري ، وغريها ، فين�صقها ، 

وينظمها.

والحظ  الدرس  مقدمة  اقرأ 
،سجلها  اجلديدة  املفاهيم 
فيها  تناقش   ، خارجية  بورقة 

مع زمالئك.
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وحدة بناء اجلهاز العصبى 
هى اخللية العصبية.
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وسائل المحافظة على الجهاز العصبى:

 ûعدم اإلسراف فى تناول المواد المنبِّهة كالقهوة وغيرها 

ى  لتأثيرها على فترات النوم وضربات القلب، وتؤدِّ

أيًضا إلى التوتر العصبى.

ئة والمنشطة.  ûاالبتعاد عن َتناول الحبوب المهدِّ

 ûعدم إرهاق أعضاء الحس كالجلوس فترات طويلة 

أمام التليفزيون والكمبيوتر.

 ûإعطاء الجسم فترة كافية للراحة خاصة فترة النوم.

 ûَتجنُّب مواقف االنفعال الشديد.

 ûاالبتعاد عن مصادر التلوث فهى تؤثِّر سلًبا على الجهاز 

العصبى، مثل أماكن الضوضاء، واألدخنة المنبعثة من 

عادم السيارات والمصانع وغيرها.

 ûممارسة الرياضة البدنية.

 ûاالبتعاد عن اإلدمان ألنه يؤثر سلًبا على الجهاز العصبى 

مثل :

- اعاقة الذاكرة والتعليم.

- التوتر العصبى.

-التبلد.

- فقد اإلحساس بالزمن.

- األرق.

 عدم اإلسراف فى تناول القهوة.

 عدم الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر.

 االبتعاد عن مصادر التلوث. 

شكل (٤ - ١٣): وسائل المحافظة على الجهاز العصبى.
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 الهيكل العظمى.

 المفاصل.

 العضالت.

ا  قادرً تصبح  الدرس  هذا  نهاية  فى 
على أن:

 تتعرف تركيب الجهاز 
الحركى فى جسم اإلنسان.

 توضح أهمية العضالت 
والمفاصل فى الحركة.

 تتعرف ُطرق المحافظة على 
الجهاز الحركى.

مفاهيم أساسية

نواتج التعلم

الدرس الثانى

الجهاز الحركى فى اإلنسان

2-4

الحى على  الكائن  الحركة هى مقدرة 
يعيش  الذى  الوسط  فى  مكانه  تغيير 
فيه وهى إحدى الصفات التى تميز الكائن 

الحى عن الجماد. 
وتعتبر الحركة من أبرز مظاهر الحياة 
التنقل  اإلنسان، فهى تعينه على  فى 
من مكان آلخر سعًيا لمنفعة أو بعيًدا 
اإلنسان  فى  الحركة  وتتم  الضرر.  عن 

أجهزة  وتكامل  بمشاركة 
متخصصة  وأعضــــاء 
كالجهاز الهيكلى، والجهاز 

العصبى  والجهاز  العضلى، 
نمط  وينسق  ينظم  الذى 

الحركة المطلوبة.

اقرأ مقدمة الدرس والحظ 
المفاهيم الجديدة، سجلها 

بورقة خارجية، تناقش فيها مع 
زمالئك. 

شكل (٤ - ١٤): الحركة من أبرز 
مظاهر الحياة فى اإلنسان.

احلركة هى مقدرة الكائن احلى على تغيري 

وهى  فيه  يعي�س  ال��ذى  الو�صط  فى  مكانه 

احلى  الكائن  متيز  ال��ت��ى  ال�صفات  اإح���دى 

عن اجلماد .

وتعترب احلركة من اأبرز مظاهر احلياة فى 

االإن�صان ، فهى تعينه على التنقل من مكان 

 . ال�صرر  ع��ن  بعيداً  اأو  ملنفعة  �صعياً  الآخ��ر 

وتتم احلركة فى االإن�صان مب�صاركة وتكامل 

كاجلهاز  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  واأع�������ص���اء  اأج����ه����زة 

واجلهاز   ، الع�صلى  واجلهاز   ، الهيكلى 

وين�صق  ينظم  ال��ذى  الع�صبى 

منط احلركة املطلوبة.

والحظ  الدرس  مقدمة  اقرأ 
،سجلها  اجلديدة  املفاهيم 
فيها  تناقش   ، خارجية  بورقة 

مع زمالئك.
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مما �سبق ن�ستنتج اأن : عندما تنقب�ض الع�سلة الأمامية للع�سد ينثنى مف�سل الكوع )املرفق( ويتحرك ال�ساعد 

واليد ناحية الع�سد، وعندما تنقب�ض الع�سلة اخللفية للع�سد يتحرك ال�ساعد واليد بعيداً عن الع�سد وفى 

نف�ض الوقت تنب�سط الع�سلة الأمامية
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المراجع

في ضوء التوجه العلمى والتربوى الذي ارتكز عليه إعداد هذا الكتاب، تم االستعانة بهذه 
المراجع:

 ûأنشطة إبداعية في العلوم للمرحلة االبتدائية، المركز القومى للبحوث التربوية بالتعاون مع 
هيئة التعاون الدولية اليابانية ( الجايكا).

 ûكتاب المعرفة فى جسم اإلنسان، موسوعة سؤال وجواب فى جسم اإلنسان، مهرجان القراءة 
للجميع، مكتبة األسرة.

 ûكتاب الصوت والضوء، سلسلة القراءة للجميع، مكتبة األسرة.

 ûموسوعة الشباب فى المعلومات - د. عبد الباسط الجمل.

 ûالكتاب الكبير عن الفضاء والمكان، وليم أدهورز.
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التدريبات والأن�شطة



1

ماذا ترى فى هذة ال�صورة؟

ل مالحظاتك. �صجَّ

ناق�ش زمالئك ومعلمك.

الكتلة والوزن م�سطلحان ت�سمعهما كثرياً فى حياتك اليومية ، عند البيع وعند 

ال�سراء ، فما هى الكتلة؟ وماهو الوزن؟ وهل ميكن قيا�س كل منهما؟ وما الفرق 

بني الكتلة والوزن؟ وهل ميكن اأن ينعدم الوزن؟ وكيف ميكن اأن يحدث ذلك؟... 

وغري ذلك من الأ�سئلة التى �سنحاول الإجابة عنها فى هذه الوحدة.
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9

ماذا ترى فى هذة ال�صورة؟

ل مالحظاتك. �صجَّ

ناق�ش زمالئك ومعلمك.

ت�ستخدم احلرارة فى حياتنا اليومية فى جمالت متعددة وتنتقل احلرارة من ج�سم لأخر يختلف عنه 

فى درجة احلرارة . وهناك بع�س املواد جيدة التو�سيل للحرارة واأخرى رديئة التو�سيل للحرارة. لذا نتناول 

فى هذه الوحدة اأمثلة على املواد جيدة التو�سيل  واملواد رديئة التو�سيل للحرارة وا�ستخداماتها املختلفة وكذلك اأنواع 

الرتمومرتات امل�ستخدمة فى قيا�س درجة احلرارة.
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الطاقة احلرارية
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الطاقة احلرارية
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الطاقة احلرارية
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الطاقة احلرارية
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الطاقة احلرارية
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20

ماذا ترى فى هذة ال�صورة؟

ل مالحظاتك. �صجَّ

ناق�ش زمالئك ومعلمك.

يتكون الغلف اجلوى للأر�س من خليط من غازات 

حتيط بالكرة الأر�سية، ميثل غاز النيرتوجني ن�سبة ٪78

من جمموع اأحجام هذه الغازات ، ويكون الأك�سجني ٪21 

من احلجم. اأما اجلزء الباقى 1٪ يتاألف من بخار املاء 

وغاز ثانى اأك�سيد الكربون وغازات اأخرى مثل الأرجون 

والنيون و الهيليوم وغريها. و�سوف تتعرف اأثناء درا�ستك 

لهذه الوحدة خ�سائ�س وا�ستخدامات و اأهمية الغازات 

التى تكون معظم مكونات الهواء اجلوى وهى الأك�سجني 

وغاز ثانى اأك�سيد الكربون وغاز النيرتوجني واأهمية كل 

منها فى الطبيعة
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ماذا ترى فى هذة ال�صورة؟

ل مالحظاتك. �صجَّ

ناق�ش زمالئك ومعلمك.

تتناول  هذه الوحدة تركيب ووظيفة كل من 

اجلهاز الع�سبى ، واجلهاز احلركى فى ج�سمك. وتتناول 

ا ُطرق املحافظة على كل منهما و اأهمية  الوحدة اأي�سً

ذلك على �سحتك.
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